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Un món ideal.
De Van Gogh a Gauguin
i Vasarely
Col•lecció Carmen Thyssen
Integrada per una cinquantena d’obres, Un món ideal, de Van
Gogh a Gauguin i Vasarely. Col•lecció Carmen Thyssen, posa
de relleu la humanització d’un art que busca la bellesa, no
només en la composició, sinó també en l’ànima del paisatge
que envolta l’ésser humà.
El recorregut presenta tres maneres de mirar, observar i interpretar el món: l’objectivitat del naturalisme, l’estudi lumínic dels impressionistes i l’experimentació d’un nou ordre des
de l’art d’avantguarda.
Més enllà de la simple contemplació dels quadres, Un món
ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely convida l’espectador
a descobrir la diferència entre realitats habitades i realitats
desitjades gràcies, també, al diàleg entre les obres.
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L’exposició pam a pam
Un itinerari per la mostra

Un món ideal
. Sala 1 : Un món ideal presenta un recorregut a través l’experiència estètica en la percepció del paisatge des del naturalisme fins a les avantguardes. Quan la pintura pren el repte de convertir el món
en imatge, la percepció de l’entorn ja no tornarà a ser igual..
• Obres de : Gauguin, Sisley, Guillaumin...

I. A imatge d’allò real
El naturalisme (darrer terç del segle dinou) és un estil artístic que vol reflectir fidelment la realitat
basat, sobretot, en el mètode científic i en el positivisme. Tot i que semblaria que el naturalisme i el
realisme estan oposats al romanticisme, no es pot entendre l’aparició d’aquestes dues posicions si
no és com a un epíleg romàntic.
. Sala 2 L’obra Molí d’aigua a Gennep (1884) de Van Gogh és un clar exemple de la voluntat del naturalisme de representar el paisatge i la presència humana sense cap concessió a l’idealisme.
• Obres de : Van Gogh, Urgell, Martí Alsina…
. Sala 3 : El realisme d’escenes contextualitzades en un entorn mediterrani, a dia d’avui traslladen
certa nostàlgia d’un passat més harmònic en la relació vivencial amb la natura, més còmplice i depenent. Les noves relacions establertes entre l’individu i el món troben resposta en la modernitat.
• Obres de : Rusiñol, Meifrèn, Amat...
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II. El món, un immens jardí
L’impressionisme desenvolupa la visió analítica del paisatge, la percepció científica de la llum, sense abandonar la mirada poètica, capaç d’atrapar en l’eternitat de la pintura la fugacitat de l’instant.
. Sala 4: L’artista canviarà l’estudi per treballar a l’aire lliure i copsar una natura viva, despullada de la seva
pell, tota ella esclat de llum.
• Obres de : Pissarro, Bilbao, Regoyos...
. Sala 5: El diàleg entre el paisatge campestre i el jardí particular, posarà de relleu la cerca i la necessitat
humana de la connexió amb la natura, deixant testimoni d’aquest vincle a través de la imatge pintada.
• Obres de : Galofre, Pla, Cabral...
. Sala 6: Paradís, jardí o hàbitat enmig de la natura, la pintura ens descobreix una relació amb el món profundament significativa. També en els espais recollits, on tot esdevé tranquil i bucòlic.
• Obres de : Llimona, Pinazo, Martínez Cubells...

III. Geografies de l’ideal
Sense allunyar-se de la voluntat de representar el món des d’un ideal, ja sigui concret o abstracte, les obres
que formen part d’aquest àmbit de Geografies de l’ideal, tenen un caràcter eclèctic, com la mateixa realitat
del segle XX. En l’art d’avantguarda desapareixen els límits.
. Sala 7 : La necessitat d’un nou ordre en la relació de l’individu amb el món obre el camp a l’experimentació.
El 1906 a Catalunya s’inicia el Noucentisme. La seva voluntat de representació idíl•lica del món és un dels
aspectes que va facilitar el pas al surrealisme.
• Obres de : Sunyer, Girona, Planells...
. Sala 8 : Des del cubisme, el constructivisme, l’op art... L’artista voldrà copsar l’estructura del món, reconèixer en l’art el pensament o representar allò intangible, aconseguint que la realitat esdevingui infinita.
• Obres de : Vasarely, Torres-García, Segal...
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L’EXPOSICIÓ PER SALES
SALA1

CTB.1993.4

Paul GAUGUIN

Hoguera junto a una ría
Óleo sobre lienzo
65 x 81
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1988.18

Armand GUILLAUMIN

Camino a DamietteÓleo sobre lienzo
65 x 81
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.2016.44

Cecilio PLA Y GALLARDO
En el porche
Óleo sobre lienzo
54 x 65
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.1995.36

Darío De REGOYOS Y VALDÉS
El paso del tren
óleo sobre lienzo
35 x 55
Museo Carmen Thyssen Málaga
CTB.1996.32

Vincent VAN GOGH

Molino de agua en Gennep
Óleo sobre lienzo
85 x 151
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB. CTB.1998.40

Alfred SISLEY

Meandro en el río Loing, verano
Óleo sobre lienzo
54 x 65,4
Museo Thyssen-Bornemisza
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SALA 2
CTB.1995.46

Modest URGELL I INGLADA
Paisaje
Óleo sobre lienzo
96 x 186
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1999.86

Lluís GRANER I ARRUFÍ
Crepúsculo
Óleo sobre lienzo
86 x 100
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.2002.26

Ramon MARTÍ I ALSINA

Marina con pescador de caña
Óleo sobre lienzo
39 x 68
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
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SALA 3
CTB.1995.43

Ramon MARTÍ I ALSINA
Barcas de pesca
Óleo sobre lienzo
100 x 159
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.2001.23

Joan ROIG I SOLER

Paseo Pujadas
Óleo sobre lienzo
51 x 71
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1996.56

Santiago RUSIÑOL I PRATS
La cruz de término
Óleo sobre lienzo
70 x 100
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1994.47

Segundo MANTILLA I MARINA
Playa de Vilanova
Óleo sobre lienzo
21,5 x 34
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
CTB.1989.27

Eliseu MEIFRÈN I ROIG

Regreso de la pesca
Óleo sobre tabla
23 x 38
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
CTB.1990.20

Josep AMAT

Puerta de Santa Madrona
Óleo sobre lienzo
54 x 65
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
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SALA 4

CTB.2012.11

Gonzalo BILBAO MARTÍNEZ
El descanso de los campesinos
Óleo sobre lienzo
65 x 97
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.2000.56

Henri MARTIN

El sembrador
Óleo sobre lienzo
62 x 29
Museo Thyssen-Bornemisza
CTB.1997.83

Iu PASCUAL I RODÉS

En pleno sol
Óleo sobre lienzo
65 x 81
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1993.9

Camile PISSARRO

El huerto en Éragny
Óleo sobre lienzo
54,6 x 65,4
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1987.19

Dario de REGOYOS Y VALDÉS
Los almendros en flor
Óleo sobre lienzo
46 x 61
Museo Carmen Thyssen Málaga
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SALA 5

CTB.2008.5

Gonzalo BILBAO MARTÍNEZ
Una muchacha con un mantón
óleo sobre lienzo
100 x 45
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.2015.152

Joan CARDONA I LLADÓS

Bulerías
Óleo sobre lienzo
125 x 99,5
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

CTB.2013.11

Manuel CABRAL AGUADO BEJARANO
Jugando en el parque
Óleo sobre tabla
65 x 45
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.2015.242

Baldomero GALOFRE

Paisaje con personajes
Óleo sobre lienzo
77 x 130
Museo Carmen Thyssen Málaga
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SALA 5
CTB.2009.26

José JIMÉNEZ ARANDA
Niña con sombrilla
Óleo sobre tabla
32 x 24
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1999.78

Josep MASRIERA i MANOVENS
Paisaje con pastorcilla
óleo sobre lienzo
20,5 x 42,5
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.2015.34

Cecilio PLA y GALLARDO

Madre e hijo en un huerto
Óleo sobre lienzo
50,5 x 43
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
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SALA 6
CTB.1995.80

Rafael BENET i VANCELLS

Paisaje de La Selva, Tossa de Mar
Óleo sobre lienzo
73,5 x 92,5
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1999.99

Ignacio PINAZO CAMARLENCH
Los Mayos
Óleo sobre lienzo
70,6 x 98,8
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.1997.102

Manuel RAMOS ARTAL

Quinta en los alrededores de Madrid
Óleo sobre lienzo
43 x 65
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.2014.119

Joan LLIMONA I BRUGUERA
Paisaje con flamenco
Óleo sobre lienzo
138 x 160
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
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SALA 6

CTB.1989.7

Raimundo MADRAZO y GARRETA
Travesuras de la modelo
Óleo sobre lienzo
95,2 x 66
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.2015.265

Ignacio PRADILLA ORTIZ
Dulce despertar
Óleo sobre lienzo
73 x 90
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.1996.52

Enrique MARTÍNEZ CUBELLS
Mujer bretona
Óleo sobre lienzo
76,5 x 50,5
Museo Carmen Thyssen Málaga
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SALA 7

CTB.1999.92

Joaquim SUNYER i de MIRÓ

Paisaje del Montseny, Seva
Óleo sobre lienzo
50 x 61
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

CTB.2002.3

Joaquim SUNYER i de MIRÓ

Paisaje con família de campesinos
Óleo sobre lienzo
75 x 106
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

CTB.2002.8

Joaquim SUNYER i de MIRÓ

Paisaje
Óleo sobre lienzo
65 x 85
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

CTB.2009.1

Joaquim SUNYER i de MIRÓ

Dos mujeres con un gato
Óleo sobre lienzo
66 x 55
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
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SALA 7

CTB.2016.36

Miquel VILLÀ I BASSOLS

Ganadero
Óleo sobre lienzo
46 x 55
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

CTB.2015.36

Maria GIRONA

Parasol
Óleo sobre lienzo
76 x 68
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

CTB.1996.153

Àngel PLANELLS

Marinero nostálgico
Óleo sobre lienzo
48 x 98
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

CTB.1996.153

Àngel PLANELLS

Paisaje de fin de semana
Óleo sobre lienzo
65 x 100
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
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SALA 8

CTB.2000.14

Arthur SEGAL

Naturaleza muerta con candelabro y caja
Óleo sobre cartón con marco
62,9 x 82,6
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1997.12

Joaquim TORRES-GARCIA

Composición constructiva
Óleo sobre lienzo
46 x 38,1
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

CTB.1974.59

Vasarely

Feny
Óleo sobre lienzo
180 x 180
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
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DADES DE L’EXPOSICIÓ

Exposició inaugurada el 16 de juliol, encapçalada per la Baronessa i representants institucionals de
la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, del Museo
Thyssen Bornemisza de Madrid i Màlaga i del Patronat de la Fundació.
579 convidats varen visitar l’exposició el mateix dia de la inauguració.
La roda de premsa, convocada el dia 11 de juliol, s’hi van acreditar més d’una trentena de periodistes
de diversos mitjans catalans i/o espanyols, en representació de 3 televisions, 5 diaris, 5 agències de
notícies i 5 revistes. Es va lliurar un dossier de premsa en dues versions, català i castellà. Periodistes
especialitzats en arts plàstiques dels principals rotatius es van desplaçar des de Barcelona amb microbús (Patronat de Turisme Girona-Costa Brava).
En la roda de premsa es va assenyalar el 2020, com a data d’inauguració del Museu Carmen Thyssen
a Sant Feliu de Guíxols.
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2020: Museu Carmen Thyssen Sant Feliu Guíxols

Quatre-cents quadres de la Col•lecció Carmen Thyssen-Bornemisza de pintura catalana seran
per a Sant Feliu de Guíxols segons l’acord de cessió per 20 anys fet públic per ambdues parts, el
15 de juliol de 2107. El Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols obrirà portes el 2020,
ha assegurat l’acalde de la ciutat, Carles Motas, a l’acte de presentació de l’exposició Un món
ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely. Un edifici de nova planta que ocuparà l’actual plaça
de l’Abadia és el cor del nou centre d’art de Sant Feliu de Guíxols, que comptarà amb un fons
fix i un altre d’itinerant, procedent de la col•lecció de Carmen Thyssen-Bornemisza. El nou
equipament cultural inclourà una escola d’arts plàstiques i les activitats del programa didàctic
educarmenthyssen per als més joves.
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Un total de 27.001 visitants en un total de 93 dies d’exposició, una mitjana de 290 visitants diaris.
La venda d’entrades de pròpia gestió, permet fer reserves directament sense generar despesa de comissions en el preu de les entrades.
Preu de les entrades:
Entrada general: 7€
	Entrada reduïda: 5 € (estudiants, jubilats, col•legiats, etc.)
Entrada menors (de 6 a 12 anys) i aturats: 3€
Desglós del tipus d’entrades:
GENERAL	

9.842

JUBILAT/PENSIONISTA	

7.125

ESTUDIANT/DOCENT

2.059

GRUP/REDUÏDA

984

ATURAT

100

INFANTIL B

976

INFANTIL A	

599

ENTITAT

805

PROTOCOL	

1.395

VISITA ESCOLAR	

1.967

VISITA GUIADA FAMILIAR/ GRUP

204

VISITA GUIADA

682

VISITA GUIADA CONCERTADA	

263
27.001
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ESPAI EDUCATIU
Seguint amb la vessant pedagògica de l’activitat, enguany s’ha treballat especialment el

TALLER DE L’ARTISTA

El quadern de viatge

Com a activitat complementària a l’exposició Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely es
proposa una activitat pedagògica paral•lela, basada en les obres que s’hi poden veure.
L’activitat comença a l’inici de l’exposició. Amb l’entrada es proporciona a cada nen el quadern de
viatge, un full amb un text introductori i unes instruccions sobre el que haurà d’anar observant al llarg
de l’exposició.
Al final de l’exposició els nois i noies accediran a les sales de la planta tercera de l’edifici, on es farà el
taller. Allà trobaran les solucions al joc que s’ha plantejat i se li proposarà que completi el quadern de
viatge incorporant els seus propis dibuixos.
*A partir del mes de setembre l’Espai Carmen Thyssen ofereix als escoles i instituts la possibilitat de
realitzar visites en grup a l’exposició temporal vigent.
L’activitat consta, a més, d’una visita per al professorat i de material didàctic.

Cal destacar la bona acollida de l’espai didàctic del Quadern de viatge dirigit al públic escolar . Quan
ha visites escolars, més de 1.800 alumnes han visitat Un món ideal. De Van Gogh a Gauguin i Vasarely. Col•lecció Carmen Thyssen. Es va crear un dossier didàctic específic perquè els professors i els
escolars treballessin l’activitat.

El calendari escolar i les dates de tancament de les visites, és un repte per a les escoles i per al nostre
calendari de visites. Gairebé un mes per encabir les visites escolars.
Enguany s’han interessat centres educatius de la província i hem gaudit de visites d’estudiants de belles
arts o d’història de l’art de fora de la província.
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Acord amb la Universitat de Girona

En aquesta edició, hem aplicat en nombre d’assistents en jornades de formació per a docents, amb el projecte engegat amb l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la
Universitat de Girona
Sobrepassant el centenar de docents en la formació reglada, per posteriorment aprofundir
en els coneixements adquirits per aplicar a l’aula.
La formació ha consistit en sessions pràctiques i teòriques, les quals són reconegudes i
s’adquireixen certificat i mèrits per als assistents.

ART PELS ALUMNES, AVANTATGE D’ENTRADA

Guardeu l’entrada ‘visita escolar’!

A partir de dilluns, 13 de setembre, tornen les visites escolars a l’Espai Carmen Thyssen.
És previst que al voltant de dos milers d’alumnes visitin l’exposició Un món ideal. De Van
Gogh a Gauguin i Vasarely. Col•lecció Carmen Thyssen, acompanyats dels professors.
A tots els escolars que vinguin a l’exposició, se’ls lliurarà un tiquet de ‘VISITA ESCOLAR’.
Aquesta entrada serà bescanviable per una entrada infantil gratuïta i dues entrades a preu
reduït pels seus acompanyants.
Els escolars seran els guies de l’exposició pels seus familiars i amics!
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VISITES GUIADES

Per aquesta exposició, s’ha disposat d’un calendari de visites guiades convencionals, familiars i nocturnes. S’ha hagut d’AMPLIAR el calendari de TOTES les modalitats de visites
guiades per la demanda dels visitants.
* tots els dissabtes a les 11’30h.
* tots els divendres d’agost a les 17h
* tots els dimarts d’agost a les 17h
* tots els dissabtes d’agost a les 18h Familiars
* divendres visites nocturnes a les 22h
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ENQUESTES DELS VISITANTS
D’una mostra de 162 enquestes realitzades s’extreu la següent informació:
El 37% dels enquestats varen realitzar la visita i l’enquesta entre les 18 i 19h. quasi el 70% de
les enquestes varen ser realitzades per dones.
Més del 58% han estat del grup d’edat mitjana (29% joves – 12% majors)
El 58,8% dels enquestats tenen estudis universitaris.
El 74% ha utilitzat el català per realitzar l’enquesta
El 88% dels enquestats varen marcar Barcelona com a província de procedència.
Resultats Com se n’ha assabentat
Un 37,43% a través d’amics i familiars.
El següent valor ha tingut com a resposta que ja ho coneixia i seguidament a través
d’Internet ( per la pàgina web oficial un 62,5% i a través de xarxes socials un 37,5%).
Resultats Freqüència de visita
El 63,19% ha estat el primer cop que han visitat l’Espai.
Resultats Amb qui ha vingut
El 46,79% han realitzat la visita amb amics i/o familiars, seguidament del 27,5% que ho han
fet amb la parella.
Resultats Objectiu de la visita
El 78,94% dels enquestats han fet la visita en motiu de les vacances, seguidament del 16,66%
que ho han fet en motiu d’algun esdeveniment que s’ha produït a la Ciutat (el 58% contesta
Festes i el 23% Fires).
Resultats Motivacions principals
El 16,78% contesta com a principal motivació la Cultura, seguidament de la natura i la gastronomia.
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PROJECTE DE COMUNICACIÓ
PUBLICITAT-ONLINE -OFFLINE

La campanya publicitària es va enfocar, bàsicament, a partir d’un espot emès per les televisions. A
TVC (TV3, Canal33 i TVC Digital) es va fer una campanya a final de juliol i una altra a primers de
setembre. Pel que fa a resultats, el CTR (rati de clic o tràfic al WEB): són dins la mitjana de la CCMA.
La valoració és bona.
La visibilitat (%que s’ha vist l’anunci en pantalla): les xifres són per sobre de la mitjana CCMA. La
valoració és molt bona.
De la part online de TVC es pot concloure que cada impacte útil (que realment s’ha interessat en
fer clic a la publicitat) ha costat 0,61 euros. El retorn del vídeo està molt bé (0,41). Podem dir doncs
que s’han assolit els objectius amb molt bons resultats de tràfic, per sobre de la mitjana publicitària
CCMA en visibilitat.

El Punt Avui TV va emetre l’espot des de l’1 fins a l’11 de setembre. Costa Brava Televisió va fer passis
l’agost i el setembre.
La publicitat offline s’ha concentrat en els mitjans de proximitat. Anuncis a El Punt Avui, l’Ara i el
Diari de Girona han contribuït a reforçar la presència de l’Espai Carmen Thyssen al territori. També
s’ha fet publicitat a les pàgines del suplement Criatures i al de Comarques Gironines del diari ARA,
així com al suplement de Cultura de El Punt Avui.
Les recomanacions de cultura pel cap de setmana del digital de l’ARA, i l’agenda de El Punt Avui i La
Vanguardia, també s’han fet ressò de l’exposició.
Per atraure públic del sud de França s’ha fet anunci offline i agenda web de la revista Cap Catalogne.
Quant a revistes especialitzades, s’ha contractat anunci a Bonart i a Tendencias del Mercado del Arte.
Aquestes publicacions també han fet insercions de banners a les seves pàgines web.
Pel que fa a publicitat online s’ha fet un milió d’impressions amb diversos models de banners al web
del diari ARA, i a les revistes comentades.
A la revista cultural online Núvol, s’ha fet campanya amb banners a la portada, les pàgines interiors de
cultura i el newsletter d’aquesta publicació, des del 15 de juliol al 15 d’agost.
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Al newsletter d’exposicions La ventana del Arte s’han fet insercions (gratuïtes) de banners tant a la
portada (en rotació amb l’IVAM), a totes les pàgines d’exposicions-Barcelona i a les pàgines dedicades a Catalunya, on s’ha difós fins al dia de tancament (15 d’octubre).
Quant a ràdio, s’han fet falques publicitàries a Cadena SER; així com a Ràdio Sant Feliu i Ràdio Platja
d’Aro. Aquestes dues emissores, a més, han fet diverses entrevistes a la comissària d’ Un món ideal,
de Van Gogh a Gauguin i Vasarely, Pilar Giró i, concretament a RSF, s’ha fet una bona interacció a
xarxes amb piulades.
Les banderoles al carrer, a la façana de l’ Auditori de SFG i a la façana del monestir, han estat les accions de publicitat estàtica. S’ha publicat un tríptic de la mostra i fulletons que s’han distribuït a hotels
i enclavaments turístics destacats.

La campanya de comunicació s’ha centrat, segons especificava el projecte, en la difusió als mitjans juntament amb xarxes socials a través del seguiment a IG, FB i TW, així com a la publicació d’una dotzena
de vídeos. Cal destaca una major presència de l’Espai Carmen Thyssen i de l’exposició a les XXSS.
Aquesta difusió s’ha vist reforçada amb notes de premsa i presència a les agendes de diversos mitjans.
A la roda de premsa, convocada el dissabte 15 de juliol, s´hi van acreditar 31 periodistes de diversos
mitjans catalans i/o espanyols, en representació de 3 televisions, 5 diaris, 2 emissores de ràdio, 5 agències de notícies, 5 revistes i 9 fotògrafs. Es va lliurar un dossier de premsa en dues versions, català i
castellà. Periodistes especialitzats en arts plàstiques, premsa diària i revistes es van recollir, i tornar,
a Barcelona amb el microbús del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava. La resposta de la convocatòria —pròpia d’un cap de setmana de vacances d’estiu— s’ha vist compensada pel fet d’haver
anunciat per sorpresa l’obertura , pel 2020, del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Això va fer
que molts mitjans (alguns digitals, d’altres no) s’en fessin ressò gràcies al servei de les agències de notícies. L’aspecte menys positiu és que això va anar en detriment de la difusió de l’exposició.
Els informatius de televisió han fet un bon seguiment d’ Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely. Col•lecció Carmen Thyssen sobretot a les cadenes catalanes ja que a la presentació de dissabte
15 de juliol es van trobar a faltar les cadenes estatals.
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D’entre les aparicions a mitjans destaca el directe a Els Matins de TV3; diversos Telenotícies i en un
capítol del 33 Recomana. Costa
Brava Televisió també ha dedicat força espai a les notícies sobre l’Espai Carmen Thyssen i el futur
Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
La pàgina web de l’Espai Carmen Thyssen s’ha optimitzat. D’entre aquestes millores destaca la inclusió d’una pestanya exclusiva pels vídeos que, a més de difusió, també ha servit com a eina didàctica.
L’avantatge dels vídeos és que, penjats a Vimeo poden ser inclosos als newsletters i/o notícies dels
digitals.
També s’ha assolit l’objectiu de les visites guiades. Les visites en família i les nocturnes, ambdues amb
l’oferta ampliada, han exhaurit les entrades. Les visites guiades convencionals també han tingut un alt
nivell d’ocupació.
Les visites escolars han portat més d’un miler d’alumnes a l’Espai Carmen Thyssen i el Taller de
l’artista ha apropat Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely als visitants més joves. Com
cada any, els nens disposen d’un Quadern de viatge i els professors d’un dossier didàctic específic per
treballar l’activitat amb els escolars, ambdós gratuïts.

S’han fet sessions específiques de formació pel professorat. L’interès dels docents ha fet necessari doblar les places previstes inicialment. Aquesta formació es fa en col•laboració amb l’ICE-UdG.
L’entrada escolar serveix també perquè els alumnes puguin portar familiars i amics a l’Espai Carmen
Thyssen ,amb l’avantatge que es poden bescanviar per dues entrades a preu reduït.
Com cada any des de 2012, s’ha editat un luxós catàleg que s’ha posat a la venda a la botiga de l’Espai
Carmen Thyssen.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

BANDA SONORA

Diumenges musicals
L’Escola Municipal de Música, de la mà del seu director Lluís Gonzàlez i gràcies a la
col•laboració dels alumnes, ha fet possible el
cicle Els concerts de diumenge amb quatre microconcerts a l’exposició, setembre i octubre. Aquests recitals, de trenta minuts de durada aproximadament, són gratuïts amb
l’entrada de l’exposició.
Amb la tardor, arriba un clàssic a l’Espai Carmen Thyssen. Una sèrie de quatre microconcerts gratuïts, amb l’entrada a l’exposició, a càrrec d’alumnes de l’Escola de Música de Sant
Feliu de Guíxols en el marc de l’exposició Un món ideal, de Van Gogh a Gauguin i Vasarely.
Col•lecció Carmen Thyssen.
Els joves músics de l’escola, que ja comencen a viure la música des de la vessant concertística, han preparat un repertori per gaudir encara més de la visita a l’exposició amb peces
clàssiques en format solista. Pintura i música, vista i oïda, faran del recorregut per Un món
ideal una experiència inoblidable.
* 17 de Setembre: Cristina Llobet, violí
* 24 de Setembre: Anna Llobet,, Violoncel
* 1 Octubre: Diana Darriba, flauta
* 8 Octubre: Marc Escobar , violoncel
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ALTRES CAMPANYES DE DIFUSIÓ
MÉS PUBLICITAT
• Tòtems a la Ciutat
• Pantalla del Passeig de Sant Feliu de Guíxols SFG
• Banderoles a la ciutat i banderola a la façana del Monestir.
@
• 2.481 correus electrònics adreçats a agències de Viatges de Catalunya
• 480 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural de Catalunya Central
• 705 correus electrònics adreçats a adreces de Cases de Turisme Rural de Girona
• 480 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural Catalunya Central
• 146 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural Costa de Barcelona
Distribució massiva
70.000 flyers distribuïts en:
• Comerços Ciutat
• Estacions autobusos Sarfa: Ciutat, Platja d’Aro, Palamós, Palafrugell, La Bisbal
• Càmpings i Camps de Golf “Difusora de Turisme”
• Oficines de Turisme Costa Brava
• Establiments hotelers de la Ciutat, Platja d’Aro 3* i 4*, Sta. Cristina, Girona, Blanes, Alt
Empordà i Lloret de Mar.
• Establiments Balnearis pròxims
• Festival de la Porta Ferrada
• Festival de Peralada
• Cases de turisme Rural
• Oficines de turisme: La Jonquera, Aeroport Girona i Barcelona, Salou, Reus, Lleida i Perpignan
• Repartiment de cartells a Girona, Figueres, Blanes, Lloret i Platja d’Aro.

LA CIUTAT AMB LA CULTURA
COMPLICITATS
Restaurant i Hotel Amic
Els clients dels establiments Restaurant Amic i Hotel Amic tenen accés a l’entrada reduïda per
a l’exposició. Aquesta reducció es fa efectiva presentant un flyer segellat pel restaurant/hotel
Amic. Restaurant Amic/Hotel Amic és una iniciativa que implica els restauradors i hotelers
de Sant Feliu de Guíxols amb la cultura i la ciutat. Sant Feliu de Guíxols, amb tu i amb la
cultura potencia sinèrgies entre el Festival de la Porta Ferrada i l’Espai Carmen Thyssen, així
com amb els establiments adherits a la iniciativa
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LA BOTIGA
La botiga es nodreix majoritàriament de productes de les botigues dels museus Thyssen de Madrid i Màlaga, per la qual cosa es pot gestionar els dipòsits i la coproducció de productes.
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PRESSUPOST DE L’EXPOSICIÓ
PREVISIÓ DESPESES EXPOSICIÓ, Patronat abril 2017
Assegurança
vigilància, seguretat, escortes
Producció: transports, préstecs, correus
Museografia: il•luminació, espai infantil, vinils...
Difusió: dissenys, banderoles, flyers, triangles, mupis, visites guiades
Comunicació
Publicitat: premsa, ràdios, diaris, videos, xarxes, vegap
Protocol
Productes de botiga i packaging
Altres despeses
Material fungible
Catàleg
Direcció artística
Comissariat

Concepte
Assegurança
Vigilància, seguretat i escortes
Producció amb transport
Museografia
Difusió
Comunicació + XXSS	
Publicitat
Protocol
Productes de botiga i packaging
Altres despeses
Material fungible
Catàleg
Direcció artística
Comissariat

30.000,00 €
155.000,00 €
55.000,00 €
35.000,00 €
30.000,00 €
12.000,00 €
30.000,00 €
21.000,00 €
20.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
30.000,00 €
19.500,00 €
0,00 €
439.500,00 €

Total despesa
17.053,07 €
128.859,28 €
48.622,25 €
7.613,41 €
26.957,49 €
12.667,00 €
30.242,28 €
22.119,93 €
16.422,65 €
1.147,57 €
1.188,45 €
13.072,36 €
18.000,00 €
0,00 €
343.965,74 €

La gestió realitzada a generat un estalvi de 95.534,26 €
Aquest estalvi ha estat especialment significatiu en les partides de despeses
de Museografia, Catàleg, les despeses de Vigilància i seguretat i d’assegurances.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

RESUM DE PREMSA
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dissabte, 15 de juliol de 2017
Recull premsa 15 i 16 de juliol RdP
LA VANGUARDIA La colección Thyssen lleva a Sant Feliu de Guíxols 14 obras nunca
expuestas http://www.lavanguardia.com/cultura/20170715/424150726911/thyssen-sant-feliude-guixols-obras-nunca-expuestas.html

DIARI ARA Sant Feliu de Guíxols obrirà el 2020 un museu Thyssen amb 400 obres de
pintura catalana
http://www.ara.cat/cultura/Sant-Feliu-Guixols-Thyssen-catalana_0_1832816903.html
ARA BALEARS El museu Thyssen serà una realitat el 2020 S’ubicarà al monestir de Sant
Feliu de Guíxols, on l’Ajuntament construirà un edifici annex http://www.arabalears.cat/cultura/Sant-Feliu-Guixols-Thyssen-catalana_0_1832816903.html
ALDIACAT Sant Feliu de Guíxols obrirà el 2020 un Museu Thyssen amb la col•lecció de
pintura catalana
http://www.aldia.cat/gent/noticia-amp-sant-feliu-guixols-obrira-2020- museu-thyssen-ambcolleccio-pintura-catalana-20170715161931.html
VILAWEB AMPLIACIÓ:El museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols obrirà portes el 2020
amb un fons de 400 obres catalanes cedides gratuïtament
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioel-museu-thyssen-de-sant-feliu-de-guixols-obriraportes-el-2020-amb-un-fons-de-400-obres-catalanes-cedides-gratuitament
ABC Sant Feliu de Guíxols contará con un Museo Carmen Thyssen a partir de 2020
http://www.abc.es/cultura/arte/abci-sant-feliu-guixols-contara-museo-carmen-thyssen-partir-2020-201707151525_noticia.html
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324 El Museu Thyssen obrirà a Sant Feliu de Guíxols el 2020 amb 400 obres catalanes
http://www.ccma.cat/324/el-museu-thyssen-obrira-a-sant-feliu-de-guixols-el-2020-amb-400obres-catalanes/noticia/2799942

EL PERIODICO La colección Thyssen lleva a Sant Feliu de Guíxols 14 obras nunca expuestas
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/coleccion-thyssen-lleva-sant-feliuguixols-obras-nunca-expuestas-6170528#
El Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols obrirà el 2020
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/oci-i-cultura/museu-thyssen-sant-feliu-cessio-6171222#
ALDIACAT Sant Feliu de Guíxols obrirà el 2020 un Museu Thyssen amb la col•lecció de
pintura catalana
http://www.aldia.cat/gent/noticia-amp-sant-feliu-guixols-obrira-2020- museu-thyssen-ambcolleccio-pintura-catalana-20170715161931.html
GERIOCAT El museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols obrirà portes el 2020
http://www.gerio.cat/noticia/291019/el-museu-thyssen-de-sant-feliu-de-guixols-obrira-portesel-2020-amb-un-fons-de-400-obres-c
BONART El museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols obrirà el 2020
http://www.bonart.cat/actual/el-museu-carmen-thyssen-de-sant-feliu-de-guixols-obrirael-2020/
20MINUTOS Sant Feliu de Guíxols abrirá en 2020 un Museo Thyssen con la colección de
pintura catalana
http://www.20minutos.es/noticia/3091797/0/sant-feliu-guixols-abrira- 2020-museo-thyssencon-coleccion-pintura-catalana/#xtor=AD- 15&xts=467263
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RADIOCAPITAL Sant Feliu de Guíxols tindrà un Museu Thyssen l’any 2020 amb 400 obres
catalanes
http://www.radiocapital.cat/sant-feliu-de-guixols-tindra-un-museu-thyssen-lany-2020-amb400-obres-catalanes/
COSTABRAVADIGITAL Sant Feliu de Guíxols rebrà tota la col•lecció de pintura catalana
de la baronessa Thyssen (vídeo)
http://www.costabravadigital.cat/ CATZONA Sant Feliu de Guíxols abrirá en 2020 un Museo
Thyssen con la colección de pintura catalana
https://catzona.com/sant-feliu-de-guixols-abrira-en-2020-un-museo-thyssen-con-la-coleccionde-pintura-catalana
LA INFORMACION El Espai Thyssen pasea a los visitantes por un “mundo ideal” con Van
Gogh, Gauguin y Vasarely
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/pintura/Espai- Thyssen-GoghGauguin-Vasarely_0_1044796022.html
EL PUNT AVUI El Museu Thyssen va de veres Sant Feliu de Guíxols obrirà un centre el
2020 amb el fons de pintura catalana que li ha cedit gratuïtament la baronessa
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1195189-el-museu-thyssen-va-de-veres.
html
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EL PAIS Sant Feliu de Guíxols tendrá la obra catalana de la Thyssen en
https://elpais.com/ccaa/2017/07/15/catalunya/1500145001_308831.htm
SantFeliudeGuíxolstindràl’obracatalanadelaThyssenen2020
https://cat.elpais.com/cat/2017/07/15/cultura/1500145001_308831.html
NACIÓDIGITALGIRONA
ElMuseuCarmenThyssendeSantFeliudeGuíxolsseràunfetl’any2020
https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/27070/museu/carmen/thyssen/sant/feliu/guixols/
sera/fet/any/2020

EXPANSIÓN
ElnuevomuseoThyssenseinauguraráen2020conlapinturacatalanacomoprotagonista
http://www.expansion.com/directivos/2017/07/15/596a5f5546163f31238b4608.html
DIRECTECAT
ElmuseuThyssendeSantFeliudeGuíxolsobriràportesel2020ambunfonsde400obrescatalanescedidesgratuïtament
http://www.directe.cat/acn/760439/el-museu-thyssen-de-sant-feliu-de-guixols-obrira-portesel-2020-amb-un-fons-de-400-obres-c-21
NEWSCAT
SantFeliudeGuíxolstendrálaobracatalanadelaThyssenen
REGIÓ 7
La percepció
CATALONIA TODAY
cultural capital
EFE
un Museo Thyssen con 400 obras catalanas en 2020
http://www.newscat.cat/sant-feliu-de-guixols-tendra-la-obra-catalana-de-la-thyssenen-2020/
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REGIÓ7
Lapercepciódelpaisatgeprotagonitzalanovamostradel’EspaiThyssenaSantFeliu
http://www.regio7.cat/cultures/2017/07/16/percepcio-del-paisatge-protagonitza-nova/424900.
html

CATALONIATODAY
MuseuThyssenonitsway
SantFeliudeGuíxolsaimstobecome‘CostaBrava’sculturalcapital’withaccordfornewgalleryin20
20tohouseartcollectionbequeathedbybaronessfor20yearsh
ttp://www.cataloniatoday.cat/index.php?option=com_epanoticies&task=article.
display&seccio=106:news-today&id=1195240:museu-thyssen-on-its-way
EFE
SantFeliudeGuíxolstendráunMuseoThyssencon400obrascatalanasen2020
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/santfeliu-de-guixols-tendra-un-museo-thyssen-con400-obras-catalanas-en-2020/10005-3326830
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BCNART Sant Feliu de Guíxols contará con un Museo Carmen Thyssen a partir de 2020
https://www.barcelonaart.net/noticias/246/sant-feliu-de-guixols-contara-con-un-museocarmen-thyssen-a-partir-de-2020/

EL MATI DE LA REPÚBLICA Thyssen posa Sant Feliu de Guíxols al mapa http://www.
elmatidelarepublica.cat/index.php/opinio/a-peu-de-pagina/710-thyssen-torna-a-sant-feliude-guixols
NÚVOL Un món ideal http://www.nuvol.com/noticies/un-mon-ideal/ L’Informatiu Costa
Brava Sant Feliu de Guíxols rebrà tota la col•lecció de pintura catalana de la baronessa Thyssen http://tvcostabrava.xiptv.cat:80/l-informatiu-costa-brava/capitol/sant-feliu-de-guixolsrebra-tota-la-colleccio-de-pintura-catalana-de-la-baronessa-thyssen#.WWxF4P2hNiY.
twitter
Diari de Girona El museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols obrirà portes el 2020 http://
www.diaridegirona.cat/cultura/2017/07/15/museu-thyssen-sant-feliu-guixols/856934.html
La nova exposició de l’Espai Thyssen explora la percepció del paisatge http://www.diaridegirona.cat/cultura/2017/07/15/nova-exposicio-lespai-
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LARAZÓN
Gerona se hace con su Thyssen
http://www.larazon.es/cultura/gerona-se-hace-con-su-thyssen-II15596709

REPORTATGE DIARI DE GIRONA
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